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DZIAŁ PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH 

HARMONOGRAM REALIZACJI PANELI DYSKUSYJNYCH W PROJEKCIE 
„Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” 

 

1. Harmonogram realizacji paneli dyskusyjnych w projekcie pn. „Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji” został 

utworzony zgodnie z następującymi dokumentami: Umową o dofinansowanie projektów ramach programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, nr umowy: POWR.02.17.00-00-0056/17-00 z dnia 17 lipca 

2018 r. oraz Regulaminem realizacji projektu.  

2. Instytucją odpowiedzialną za prowadzenie procesu rekrutacji uczestników/uczestniczek paneli dyskusyjnych 

oraz związanych z tym działań informacyjnych jest Beneficjent projektu pn. „Lubelskie Centrum Arbitrażu 

i Mediacji” – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. 

3. Wsparciem w ramach projektu w zakresie paneli dyskusyjnych zostaną objęci (łącznie: 100 osób, w tym: 45 

kobiet, 55 mężczyzn): 

a) przedstawiciele sądownictwa (sędziowie, urzędnicy i in. pracownicy zatrudnieni w sądach powszechnych); 

b) przedstawiciele prokuratury (prokuratorzy, urzędnicy i in. pracownicy zatrudnieni w powszechnych 

jednostkach organizacyjnych prokuratury); 

c) przedstawiciele środowiska mediatorów (mediatorzy i in. pracownicy centrów działających w zakresie 

mediacji w sprawach gospodarczych); 

d) przedstawicieli Regionalnej Izby Obrachunkowej; 

e) przedstawicieli przedsiębiorców i innych podmiotów gospodarczych, które w swojej działalności korzystają 

z mediacji w sprawach gospodarczych; 

f) przedstawicieli absolwentów ekonomii, zarządzania i marketingu, przedsiębiorczości i pokrewnych, 

absolwentów studiów podyplomowych z ADR. 

4. Warunkiem uczestnictwa w panelach dyskusyjnych organizowanych w ramach projektu jest zatrudnienie lub 

zaangażowanie zawodowe w innej formie, w jednostce zlokalizowanej na obszarze objętym działalnością 

Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, tj. w województwie lubelskim. 

5. Panele dyskusyjne z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych będą służyły identyfikacji barier w skutecznym 

funkcjonowaniu tego rodzaju mediacji, z uwzględnieniem uwarunkowań województwa lubelskiego oraz 

oczekiwań różnych grup interesariuszy. Celem paneli dyskusyjnych będzie także sformułowanie wniosków 

dotyczących konieczności podjęcia działań, które wspomogą rozwój instytucji mediacji w sprawach 

gospodarczych oraz poprawią ich funkcjonowanie. 

6. Zostaną zorganizowane cztery jednodniowe panele dyskusyjne. W każdym panelu dyskusyjnym będzie mogło 

wziąć udział 25 osób, po 5 przedstawicieli z każdej grupy wskazanej w pkt 3.  
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7. Terminy oraz miejsca, w których odbędą się panele dyskusyjne zostaną wskazane w harmonogramie realizacji 

paneli dyskusyjnych. Informacje zostaną zamieszczone na podstronie www projektu oraz na stronie www 

Lubelskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, przed uruchomieniem procesu rekrutacji. Informacja o projekcie 

i o organizowanych panelach dyskusyjnych zostanie skierowana także do Koordynatorów ds. mediacji w sądach 

okręgowych oraz do KSSiP. 

8. Beneficjent zapewni uczestnikom/uczestniczkom paneli dyskusyjnychmateriały szkoleniowe, odpowiednio 

wyposażone sale szkoleniowe, moderatorów, przerwy kawowe i obiadowe.  

9. Udział w panelach dyskusyjnych jest bezpłatny. Koszty związane z realizacją w/w formy wsparcia 

współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

10. Harmonogram realizacji paneli dyskusyjnych: 

 

L.p. 
Miejsce panelu 
dyskusyjnego 

Termin panelu 
dyskusyjnego 

Moderator Uwagi 

1.  

KUL (Al. Racławickie 14, 
Lublin) 

sala CTW-56 
(budynek Centrum 

Transferu Wiedzy, parter) 

3 czerwca 2019 r   

2.  

KUL (Al. Racławickie 14, 
Lublin) 

sala CTW-56 
(budynek Centrum 

Transferu Wiedzy, parter) 

4 czerwca 2019 r.   

3.  

KUL (Al. Racławickie 14, 
Lublin) 

sala CTW-56 
(budynek Centrum 

Transferu Wiedzy, parter) 

6 czerwca 2019 r.   

4.  

KUL (Al. Racławickie 14, 
Lublin) 

sala CTW-56 
(budynek Centrum 

Transferu Wiedzy, parter) 

7 czerwca 2019 r.   

 


